
  03  Şubat  2021       (Çarşamba)          Yıl: XV          Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                Sayı: 545                 Fiyatı 1,00 Lv.  

KIRCAALİHABER
www.koch-imot.eu          GSM:+359(877) 257-777

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Olağanüstü Salgın Durumu 
30 Nisan'a Kadar Uzatıldı

Kabine toplantısında olağa-
nüstü salgın durumu süresinin 
30 Nisan'a kadar uzatılmasına 
karar verildi. Başbakan, Sağlık 
Bakanına tedbirlerin kademeli 
olarak hafifletilmesi için son ta-
rihleri açıkça belirleyen bir emir-
name hazırlamasını emretti. 
Başbakan Boyko Borisov, res-
toran, bar ve gece kulüplerinin 
açılmasıyla ilgili olarak Sağlık 
Bakanından bu tür mekanları iş-
letenlerin meslek kuruluşlarının 
temsilcileriyle bir toplantı yap-
masını ve sektöre yönelik olası 
çözüm önerilerini tartışmaları-
nı istedi. Olası seçeneklerden 
biri de bu tür mekanların şubat 
ayı başında yüzde 50 kapasite 
kullanımı ve saat 22.30'a kadar 
açık olması şartıyla açılması. 
Bu durumda salgın durumu 
kötüleştiğinde onların tekrar 
kapatılması riski var. Restoran-
lar, barlar ve gece kulüpleri için 
bir başka seçenek de onların 
1 Mart'tan itibaren açılması ve 
o zamana kadar Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonuna bildirimde 
bulunarak sağlanan mali kay-
naklarla desteklenmesi.

Başbakan tarafından bakan-
ların katılımıyla düzenlenen 
olağanüstü çalışma toplantı-

sında hükümetin salgının baş-
langıcından bu yana Bulgaris-
tan'daki işletmelerin korunması 
ve yardım etmek için sağladığı 
desteğin yaklaşık 2 milyar leva-
ya ulaştığı açıklandı. Çalışma 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
aracılığıyla tedbirler kapsamın-
da yaklaşık 1 milyar leva tutarın-
da destek ödemeleriyle 300 000 
iş korundu ve ülkede işsizliğin 
iki katına çıkması riski önlendi. 
Sonuç olarak geçen yılın sonun-
da Bulgaristan'da işsizlik oranı 
mayıs ayında olağanüstü halin 
sona ermesinden bu yana en 
düşük seviyesine ulaştı ve şu 
anda % 7'nin altında kalmaya 
devam ediyor.

Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla 
işletmelere ulaşan destek mik-
tarı 550 milyon leva olup, 440 
milyon leva destek ödemeleri 
devam ediyor. Ekonomi Bakanı 
Lıçezar Borisov, Milli Gelirler 
Ajansı tarafından uygulamaya 
konulan ve yasal değişikliklerin 
gerekli olduğu tedbir kapsamın-
da işletmelere yönelik ödemele-
re başlandığını belirtti.

Bakan Borisov, “8 163 şirket, 
bu tedbir kapsamında yaklaşık 
116 milyon leva yardım alacak. 
Mikro işletmelerin desteklen-

mesine yönelik prosedür kap-
samında yedek listelerdeki iş-
letmelere yönelik ödemeler de 
devam ediyor. Bu prosedür kap-
samında 21 000'den fazla şirket 
173 milyon leva ile desteklendi. 
İşletmelere yedek listelerin de 
yeniden değerlendirileceğine 
söz verdik. Şu anda ödemeler 
devam ediyor ve 3354 mikro şir-
ket 26 milyon leva destek daha 
alacak” diye bildirdi. Orta ölçek-
li işletmelerin desteklenmesine 
yönelik prosedürle ilgili olarak, 
başvurusu onaylanan tüm şir-
ketlere davetiye gönderildi ve 
şimdi onların işletmelerin rapor-
larını sunması ve sözleşmelerin 
imzalanması bekleniyor. Bu pro-
sedür kapsamında 1703 proje 
teklifi, 233 6 milyon leva hibe 
desteği ile finanse edilecek.

Başbakan Yardımcısı Tomislav 
Donçev, tüm tedbirlerin devlet 
bütçesinden, AB fonlarından 
veya SURE mali yardım aracı 
kapsamında finanse edildiğine 
işaret etti. Donçev, “Hem işlet-
meleri hem de istihdamı destek-
lemek için ne tür önlemler alınır-
sa alınsın, hiçbirimiz herhangi 
bir önlemin gerçek işin yerini 
alabileceğini iddia etmiyoruz. 
Bunlar, normal ticareti telafi et-

meyi değil, çalışanların işlerini 
ve işletmelerin faaliyetini koru-
mayı amaçlayan tedbirler” dedi. 
Ayrıca hükümetin öncelikleri 
hakkındaki spekülasyonları da 
yalanlayan Başbakan Yardım-
cısı, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hükümet için neyin öncelikli 
olup olmadığı hakkında spekü-
lasyonlar yapıldı - her şey bizim 
önceliğimiz. Her şirket önceliği-

miz, her çalışan önceliğimiz. Ve 
eğer bir yere kısıtlamalar getiri-
liyorsa, bunun nedeni herhangi 
bir sektöre karşı küçümseyici 
bir tutumumuz olması değil. Bu 
kısıtlamalar, yalnızca kişilerin 
çalışmasının sağlık sistemini 
zorladığı ve sağlık ve yaşam 
için risk oluşturduğu durumlar-
da geçerli” dedi.

                       Kırcaali Haber

Resmi Murat: HÖH Kırcaali bölgesinde 
beş milletvekilli çıkarmak için çalışacak

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Merkez Karar Kurulunun ger-
çekleştirdiği çevrimiçi toplantısından sonra HÖH Kırcaali İl Başkanı 
Resmi Murat, Kırcaali Haber gazetesine verdiği demeçte, “HÖH, 
her seçmenin oyunu almak için mücadele ediyor. 9 Nolu Kırcaali 
Seçim Bölgesinde her zaman beş milletvekilli çıkarmak için çalış-
tık” diye kaydetti.

Önümüzdeki hafta Kırcaali ilinde milletvekili aday adaylarının 
gösterileceği HÖH ilçe teşkilatlarının toplantıları başlayacak. 

Salgına kar-
şı uygulanan 
tedbirler göz 
önüne alındı-
ğında toplan-
tıların çoğu-
nun çevrimiçi 
ortamda ger-
çekleştirilme-
si planlanıyor.

A l f a b e t i k 
sıraya göre 
h a z ı r l a n a n 
a d a y l a r ı n 
tam listesi 15 

Şubat'a kadar parti merkez yönetimine sunulacak.
Ulusal Meclis, HÖH’ün tiyatro gösteriler için belirlenen kurala 

dayalı salonların kapasitesinin yüzde 30'u kullanılarak seçim ön-
cesi toplantılar yapılması önerisini reddettikten sonra parti seç-
menle iletişim kurmak için diğer tüm imkânları kullanacak.

Resmi Murat, “HÖH modern bir parti. İl ve ilçe toplantılarımı-
zı düzenli olarak çevrimiçi yapıyoruz, ulusal konferansımızı bile 
çevrimiçi gerçekleştirdik. Yani seçmenlere ulaşacağız. Salonla-
ra giremezsek, görüşmelerimizi açık havada yapacağız. Kapalı 
mekânlarda yapabileceğimiz toplantılar 15 kişiye kadar küçük 
grupların katılımıyla olacak. İnsanların doğru seçim yapabilmeleri 
için siyasi mesajları yüz yüze alabilme imkânına sahip olması 
gerekir” diye ekledi.

Kırcaali Haber Gazetesinin edindiği bilgiye göre HÖH Genel 
Başkanı Mustafa Karadayı Kırcaali İlinden en az 50 bin oyun 
kazanılmasını istediği anlaşıldı.

2014 parlamento seçimlerinde HÖH Kırcaali ilinde yaklaşık 60 
bin oy kazanmıştı, ancak bir sonraki 2017 yılındaki genel seçim-
lerde aldığı oy sayısı 38 940 oldu.
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Bulgaristan göçmeni tarafından üretilen 
makineler 130 ülkeye ihraç ediliyor
Bulgaristan'dan 32 yıl 

önce Bursa'ya göç eden 
elektronik mühendisi Os-
man Güler'e ait tesiste 
imal edilen yatak üretim 
makineleri 130 ülkeye 
gönderiliyor.

Bulgaristan'dan 1989 yı-
lında Bursa'ya göç eden 
elektronik mühendisi Os-
man Güler, tekstil fabrika-
larına elektrik ve elektro-
nik servis hizmeti vermek 
amacıyla 1990'da açtığı 
firmayla makine üreticile-
rine yazılım ve otomasyon 
hizmeti vermeye başladı.

Güler, yaklaşık 15 yıl 
önce yatak üretim maki-
nesi sektöründe boşluk 
olduğunu fark ederek di-
ğer işleri zamanla bırakıp 
bu sektöre yöneldi.

Kayapa Organize Sa-
nayi Bölgesi'ndeki tesi-
sinde yatak üretim ma-
kinesi imal eden Güler, 
Türkiye'nin yanı sıra dün-
yanın önde gelen yatak 
üreticilerine entegre tesis 
de kuruyor.

Elektroteks firmasının 
sahibi Osman Güler, AA 
muhabirine yaptığı açıkla-

mada, yatak üretim fabri-
kaları için A'dan Z'ye tesis 
kurduklarını söyledi.

Makineleri 130 ülkeye ih-
raç ettiklerini belirten Gü-
ler, "Aylık 2 milyon dolar 
civarında ihracat yapıyo-
ruz. Sektörü yönlendiren 
firmayız. Entegre tesis 
açısından baktığımızda 
şu anda dünyadaki tesis-
lerin yüzde 70'ini biz üre-

tiyoruz. Şu anda dünyada 
hangi yatak üreticisi olur-
sa olsun bize tereddütsüz 
güveniyor. Bu konuda çok 
iyi olduğumuza inanıyo-
ruz." dedi.

"Dünyanın en büyük ya-
tak üretici firmasına 7'nci 
fabrikayı kuruyoruz"

Güler, çoğunlukla ABD'li 
firmalarla çalıştıklarını an-
lattı.

İhracatın 3'te birini bu 
ülkeye yaptıklarını bildiren 
Güler, "Dünyanın en bü-
yük yatak üretici firmasına 
7'nci fabrikayı kuruyoruz. 
Ayrıca siparişini aldığımız 
13 tesis var. Yani şu anda 
bu firmaya A'dan Z'ye 20 
üretim hattı kurmuş olaca-
ğız." bilgisini paylaştı.

Güler, dünyanın en bü-
yük mobilya üreticilerin-

den olan ve 3 yıldır yatak 
üreten başka bir firma için 
5'inci tesisi kurma çalış-
malarının sürdüğünü dile 
getirdi.

Türkiye'deki büyük yatak 
üreticilerinin tamamına 
yakınının tesisinin kendi-
leri tarafından hazırlan-
dığını vurgulayan Güler, 
şöyle konuştu:

" 15  y a ş ı m d a y k e n 
Bulgaristan'da bir sıkıntı 
yaşadım. Ben o gün, Tür-
kiye için çalışacağıma, 
Türkiye'yi en yüksek nok-
taya taşımaya karar ver-
dim. Bu konuda da başa-
rılı oldum diyebilirim ama 
yapacak çok daha işimiz 
var. Ülkemizi sevmemiz 
ve güvenmemiz gereki-

yor. Bu ülkeden bir şey 
beklemek yerine, ülkemi-
ze neler verebileceğimiz 
konusunda çalışmamız 
gerekiyor. Dünyada yatak 
sektöründe, yatağın ve 
ürünlerin taşınması zor 
olduğu için robotlar pek 
kullanılmıyor. Biz iki yıldır 
Ar-Ge çalışması yapıyo-
ruz. Amacımız tamamen 
robotların çalıştığı karan-
lık yatak üretim tesisleri 
kurmak."

Yeni t ip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına rağ-
men 2020 yılını ciddi bir 
büyümeyle kapattıklarını 
ifade eden Güler, 220'si 
Türkiye'de olmak üzere 
250 kişi istihdam ettikle-
rini sözlerine ekledi.

Ankara'da TİKA Ve Balkan 
Platformu Buluşması
Balkan Göçmenleri İkti-

sadi Araştırma ve Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı Baş-
kanı Doç.Dr. Yüksel Öz-
kale, Başkan Yardımcısı 
Güner Yıldırım, Gençlik 
Kolları Başkanı Faridin 
Kala ve Ankara Rumeli-
ler Kültür ve Dayanışma 
Dernek Başkanı Seyfet-
tin Saralar koordinasyo-
nunda bir araya gelen 17 
Balkan Dernek Temsilci-
lerinden oluşan Balkan 
Platformu TİKA'yı ziyaret 
ederek Balkanlara yöne-
lik projeler konusunda 
istişarelerde bulunurken 
yeni göreve atanan TİKA 
Başkanı Serkan Kayalar 
ve TİKA Başkan Yardım-
cısı Dr. Mahmut Çevik'e 
de ayrıca yeni görevleri-
nin hayırlı olması temen-
nilerinde bulundular.
Balkanlara yönelik uy-

gulanacak projelere iliş-
kin fikir ve düşüncelerin 
ifade edildiği buluşma 
programı TİKA’nın Bal-
kanlarda uyguladığı pro-
jelere ilişkin sinevizyon 
gösterisi ile başladı. Sa-
mimi bir ortamda ger-
çekleşen toplantıda der-
nek ve vakıf temsilcileri, 

Balkan Derneklerinin ilk 
defa bir platform etrafın-
da organize bir şekilde bir 
araya gelmelerine vesile 

olan TİKA'ya teşekkürle-
rini ilettiler.

Toplantıda katılımcılara 
seslenen TİKA Başkanı 
Serkan Kayalar: TİKA'nın 
Balkanlara yönelik bu-
güne kadar uyguladığı 
egitim, kültür, sosyal, alt-
yapı ve sağlık projeleri 
ile Balkanlarda yaşayan 
soydaşların bir yandan 
sorunlarına çözüm üretir-
ken öte yandan tarihi ve 
kültürel mirasa sahip çıka-
rak kardeş ülkelerde barış 

ortamının artarak devam 
etmesine imkan sağladık-
larını ifade etti.

Başta Trakya ve Bal-

kan Göçmenleri Başkanı 
İbrahim Deliorman, Batı 
Trakya Dernek Başkanı 
Ahmet Salihoğlu ve Bul 
- Göç Dernek Başkanı 
Mustafa Boncuk olmak 
üzere toplantıya katı-
lan tüm Balkan Dernek 
Başkanı ve Temsilcileri, 
TİKA'nın Gagavuzya'dan 
Kosova'ya, Arnavutluk'tan 
M a k e d o n y a  v e 
Romanya'ya tüm Balkan 
cografyasında sözler ile 
ifade edilemiyecek ve 

sayılamayacak hizmetler 
yaptığını, Balkan insanı-
nın kendi yaşadığı top-
raklarda TİKA sayesinde 

yanlız olmadı-
gının anlaşıldı-
ğını belirterek, 
bölgede uygu-
lanacak muh-
temel projeler 
konusunda is-
tişarelerde bu-
lunmak üzere 
yakın zamanda 
tekrar bir araya 
gelmek zorun-
da olduklarını 
ifade ettiler.

TİKA ile Bal-
kan Platformu 
B u l u ş m a s ı 
Programının 

sonunda, Türkiye'de Oku-
ya Kosovalı Ögrenciler 
Birlik Başkan Yardımcısı 
Aleyna Adiler ve Kuzey 
Makedonya Doktora Ög-
rencisi Kail Halili tara-
fından Balkan Platformu 
adına TİKA Başkanı Ser-
kan Kayalar ve Başkan 
Yardımcısı Dr. Mahmut 
Çevik'e Balkanlara yap-
tıkları hizmetlerden dolayı 
hediye takdimi yapıldı.

            Kırcaali Haber

Öğretmenler, 3 yıl 
erken emekli olabilir

Eğitim Sendikası tarafından yapılan araştırmaya 
göre, pandemide çevrim içi uzaktan eğitim nedeniyle 
öğretmen ve müdürlerin iş yükü % 15 ile % 20 ara-
sında arttı.

Sendikadan yapılan açıklamada bunun kaçınılmaz 
olarak uzman pedagogların mesleki açıdan daha yo-
ğun bir şekilde tükenmesine yol açtığı belirtildi.

Öğretmenler artık müdürleri tarafından buna zorlan-
madan daha erken emekli olabilirler.

Yeni değişiklik teklifine göre, öğretmenler ve eğitim 

kurumlarının yöneticileri, üçüncü sınıf mesleklerde ça-
lışanlar için emeklilik yaşından 3 yıl önce sadece kendi 
isteği ile emekli olabilirler.

Sendikanın girişimiyle Çalışma ve Sosyal Politika-
lar Bakanı tarafından Meclise sunulan değişiklik teklifi 
kabul edilerek yasalaştı.

Açıklamada, “Bu önemliydi, çünkü şimdiye kadar 
öğretmenler bir ay bile erken emeklilik hakkını kul-
lanmış olsalardı, Ömür Boyu Öğretmenler Emeklilik 
Fonu’ndan ödenen ek tutardan mahrum kalıyorlardı. 
Bu ek tutar ise yaklaşık yüz leva ve öğretmenler bu 
mesleki emeklilik fonunu kendi ödedikleri katkılarıyla 
oluştururlar” denildi.

Sendikacılar, pedagoji uzmanlarına aşırı iş yük-
lenmesinin önlenmesini önemli bir araç olduğunu ve 
dünya çapında büyük ölçekte öğretmenlerin belirli bir 
yaştan sonra iş yükünden kurtulduklarını belirtiyor.

Bulgaristan'da tüm araştırmalara göre, aşırı evrak 
işleri öğretmene aşırı sorumluluk yüklenmesinde bir 
numaralı sorun ve öğretmenlik mesleğinden ayrılma 
için ana argüman olmaya devam ediyor.

Sendika, masrafların Sağlık Bakanlığı tarafından 
karşılanması üzere elbette gönüllü olarak tüm öğ-
retmenlere ve okul müdürlerine toplu olarak antikor 
testleri yapılmasını öneriyor. Bu, hastalığı geçirenlerin 
sayısını belirleyecek, öğretmenlerin aşılanması ihtiya-
cını azaltacak ve en önemlisi, binlerce öğretmen ve 
müdürün daha rahat çalışmasını sağlayacak ve onları 
kendinden emin hale getirecek.
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Asılsız iki yönlü bir ihbar 
üzerine araları soğumuş 
görünse de, birbirine kar-
şı saygıları eskisi gibi kal-
mıştı.

Mahkemenin son du-
ruşmasında anlaşmalı 
olarak bırakıştılar. Adliye 
binasından çıktıklarında 
Hafize:

- Gel, belki son defa 
bizim peykeye oturmuş 
oluruz.

Arif:
- Neden gene oturmaya-

lım, dedi ve yürüdüler.
Şehir merkezindeki park 

cıvıl cıvıldı. Benimsedikle-
ri o yeşil peyke sanki on-
ları bekliyordu. Bomboştu. 
Oturdular, Hafize Arif’in 
elini avucuna alarak:

- Bir oyuna geldik. Ara-
mıza kara bir kedi girdi. 
Her neyse. Gene de bu 
bizim peykeyi hiç unutma-
yacağım. Geçmişte oldu-
ğu gibi ayarlı saatimizde 
buraya gelip, yapayalnız-
da olsam birini beklerce-
sine oturacağım. Belki 
de yalnız olmam. Çok iyi 
biliyorsun nedenini. Unut-
mamışsındır o günümüzü 
yarına bağlayan geceyi. 
Bir ömür hatıramız olma-
sını istiyorum ilişkilerimi-
zin son gecesinin. Üç ay-
lık, gelecek bir evladımızı 
taşıyorum...

Arif, Hafize’nin konuş-
masını hiç kesmeden 
sigarasını yaktı. Sanki 
Hafize’ye bakacak yüzü 
yokmuş gibi yere bakı-
yordu.

- Gerilere dönmeyelim. 
İkimizin de bugünden öte 
yolu açık olmasını dili-
yorum. Dedi Arif. Keme-
rindeki anahtarlıktan bir 
anahtar çıkarıp Hafize’ye 
uzattı.

- Al şu anahtarı. Bugün-
den öte, bu anahtarın 
dairesi sana ve doğacak 
oğlumuza ait olacak. Vakit 
varken gel gidelim daireyi 
sana devredeyim. Seni ve 
doğacağımızı sokakta bı-
rakamam.

Hafize:
- Ya sen?..
- Ben başımın çaresine 

bakarım. Her şeye rağ-
men sizin iyi olmanızı is-
tiyorum.

Noter önünde dairenin 
işlemlerini hallettiler. Ha-
fize:

- Ya şimdi?..
Arif:
- Benim adresim belli. 

Akşam treniyle yolculuk. 
Yarın işteyim. Sen kendi-
ne ve... iyi bak. Gelecek 
önümüzde... Hoşça kal!

Valizini omuzlayıp tren 
garına doğru yürüdü. Yüz 
adım attı atmadı durup ar-
dına baktı. Hafize gözyaş-
larını kuruluyordu...

... Boşandıklarının birkaç 
ayına Arif başka biriyle 
evlendi. Çok geçmedi ki o 
da “Büyük Göç” dalgasına 
kapıldı. Ana vatanın kala-
balık göçmeni olan büyük 
bir şehre yerleşti. Eski 
göçmenlerin yardımıyla 
bir göçmenin fabrikasın-

da elektrikçi olarak işe 
başladı. Kısa bir zamanda 
patrona kendini sevdirdi. 
Aylık maaşı arttı. İki üç yı-
lına da daire araba sahibi 
oldu.

Bir gün, tekstilde çalı-
şan eşi Fatma aralıksız 
mide ağrılarından yakındı. 
Daha ertesi gün doktora 

çıktılar. Tanı yapılmış, so-
nuçlar kötüydü: Mide kan-
seri! Bütün müdahalelere 
rağmen birkaç ayına Fat-
ma hanım Allah’ın rahme-
tine kavuşmuştu...

Arif, buraya geldi geleli 
memleketine hiç gitme-
mişti. Baba ocağını öz-
lemiş, hele de ergenlik 
arkadaşı Hamdi’yi. Bu 
özlem içinde patronunun 
kapısını çaldı. Senelik izni 
verilirse, memleketine gi-
dip oraları görmek arzu-
sunu ifade etti.

Patronu Ferit Bey:
- Arif, biliyorsun benim 

kökenlerim de Rumeli 
dağlarından. Rahmetli ba-
bam memleket özlemiyle 
göçüp gitti bu dünyadan. 
Bildiğim kadarıyla sen on 
yıldır senelik izni de kul-
lanmamışsın. Gereken 
talimatı vereceğim. Para-
larını al, öyle çık yola. Git 
gör memleketi. Yolun açık 
olsun!

Köye giden yolun kena-
rındaki tel avluyla sarılı 
mezarlığın kapısı önünde 
arabasını durdurdu. Kab-
ristanda yan yana olan 
anasının ve babasının 
mezarları başında, göz-
yaşları içinde dua okudu.

O akşam köyünde, 
Hamdi’ye misafir oldu. 
Gece yarılarına kadar gel-
miş geçmişten dem vur-
dular. Eski eşi Hafize’den 
söz edildi. Oğlunun iş ye-
rini öğrendi. Hamdi’nin ıs-
rarına rağmen köyde kal-
madı. Baba ocağı alabora 
olmuştu. Ertesi gün şehre 
indiğinde merkezde bir 
otele yerleşti. Zamanın-
da benimsedikleri o ye-
şil peykeye gidip oturdu. 

Etraf baharın yeşilliğine 
bürünmüş, mis ıhlamur 
kokusu genizleri esir et-
mişti. Öğleye doğru resto-
rana yollandı. Kapıda onu, 
uzun filiz boylu, yakışıklı 
bir genç garson karşıladı. 
Boş masaya oturmasını 
rica etti ve arzu edecek-
lerini sordu. Bu sırada 

Arif’in içi bir cız etti. Ye-
meğini yiyerken bakışla-
rını ondan hiç ayırmadı. 
Hesabın fazlasını verdi. 
Garson üsteyi çevirirken 
onun elinden tutup avu-
cuna aldı.

- Bırak oğlum, sende 
kalsın, dedi, gözlerinin 
içine baka baka.

Bu olay birkaç gün tek-
rarlanıp durdu.

Hafize, Arif’in şehirde 
olduğunu ve öğlenliğini 
Umut’un masasında yap-
tığını bir arkadaşından 
öğrenmişti. İşten eve top-
landığında oğlu Umut’u 
divana uzanmış gördü.

- Yorgun musun oğlum? 
diye sordu.

Umut doğrularak:
- Biraz. Biliyor musun 

anne, üç dört gündür be-
nim dikkatimi adamın biri 
çekiyor. Her öğle vakti 
veris yaptığım masada 
yemeğini yiyiyor. Ödediği 
paranın üstesini almıyor, 
“Sende kalsın oğlum” di-
yor. Başımı perçemimi 
sıvazlayıp gidiyor.

Hafize, kolunu oğlunun 
omuzuna attı.

- Bak oğlum, küçük yaş-
ta senin psikolojini boz-
mak istemedim. Babanı 
her sorduğunda bir şeyler 
uydurup senin gönlünü al-
dım hep. Artık yirmi beş 
yaşında, nişanlı bir deli-
kanlısın. Bazı şeyleri bil-
men gerek. Biz baban ile 
anlaşmalı boşandık. Eh, 
gençlik kafası. Aramıza 
kara kedi denilen bir cadı 
girdi. Olan oldu. O sırada 
da sana üç aylık hamiley-
dim. Doğurduktan hemen 
sonra UMUT dedim adı-
na. Çünkü bir umut vardı 

içimde sönmeyen. Başka 
birine “baba” demeni iste-
mediğim için evlenmedim.

Bugün, uzaktan uzağa 
da olsa gözledim gireni 
çıkanı. Onlardan biri de, 
senin adamın biri dediğin 
o idi. Yani bir sözle, öz be 
öz babandı. İsmi de Arif...

Ertesi gün Arif yine gelip 

oturmuştu artık benimse-
diği masaya. Yemekleri 
servis yaparken Umut:

- Buyur, af iyet olsun 
baba, dedi.

- Sağ ol evladım. Gıya-
ben de olsa seni hayal-
lerimde yaşattım hep. 
Sokakta bir çocuk gör-
sem sen zannediyordum. 
Senin yüzünü görmek de 
nasip oldu Allah’a şükür.

Yemeğin sonunda Arif 
parayı uzatırken Umut:

- Bu benden olsun.
- Teşekkür ederim ev-

lat. Fakat senden ve an-
nenden bir ricam olacak. 
Önümüzdeki Pazar günü 
akşamı bir balık yemeği-
ne davet ediyorum. Ben 
oraya erkenden gidip her 
şeyi halledeceğim. Sizleri 
orada beklerim. Ne olur ri-
camı reddetmeyin sakına. 
İznim bitmek üzere. Geri 
dönüş yolculuğum var.

Umut gülümseyerek 
“evet” dercesine başını 
önüne eğdi.

Rodoplar’ın şirin bir kö-
yünde bulunan restorana 
vardığında sahibi lise ar-
kadaşı çıktı. Sarmaş do-
laş oldular. Karşı yamaç-
lara manzaralı balkonda 
bir masa donattı. Çok 
beklemedi. Çayını yu-
dumlarken davetliler park 
alanında beyaz arabadan 
indiler.

Yanlarında genç bir kız 
da vardı. Balkona geldik-
lerinde Umut kızı babası-
na tanıttı.

- Nişanlım Ayfer.
Üçünün de teker teker 

ellerini aldı.
- Çok memnun oldum. 

Siz gençlere ise dileğim 
birbirinize sevgi saygı. 

Gözünüz ile görmeden, 
emin olmadan hiç bir 
şeye inanmayın. Bizim 
başımıza geldi. Her ney-
se, noktalayalım bu ko-
nuyu. Buyurun yerleşin. 
Keyfimize bakalım.
Hafize Arif’e dönerek:
- Sana hayli yük oluyo-

ruz...
- Ne münasebet, salon-

da dans eden gençlere 
bak. Onların dediği ol-
sun. Ben zaten buradan 
yolcuyum. Yarın öğlende 
işteyim.
- Gece yolculuğu zor 

olur. Şu geçen yıllardan 
hiç bahsetmedin...
- Ne anlatayım. Ayrıl-

dıktan birkaç ayına ev-
lendim. Ne yazık ki evlat 
sahibi olamadık. Ana 
vatana vardığımızın iki 
senesine eşim kalın bar-
sak kanserine yakalandı. 
Arkası malum. Para pul 
yardım etmedi.
Gençler kendi alemle-

rinde el ele vermişler, ko-
nuşanlara kulak misafiri 
olmuşlardı. Oturalı üç sa-
ati geçmişti. Arif saatine 
bir göz attı. Bunu gören 

Umut:
- Kalkmanın zamanı 

geldi. Aramızda yolculuk 
yapacak var. Bu harika 
yemeği ve akşamı iki ki-
şiye borçluyuz. Sonsuz 
teşekkürler! Belasız, ka-
zasız, hayırlı yolculuklar 
dileyelim babaya.
Arif elini masaya doğru 

uzatarak:
- Hiç kimse elini cebine 

götürmesin. Siz benim 
misafirimdiniz. Hesap ki-
tap okundu. Dedi ve ce-
ketinin iç cebinden kapalı 
bir zarf çıkardı.
Hafize’ye uzatarak.
- Benim adıma bu zarfı 

şu kumru kuşlarının dü-
ğününde onlara takdim 
etmeni rica ediyorum. Bir 
de, ana vatana gelecek 
olursanız, bilin ki, evimin 
kapıları sizler için her 
zaman ardına dek açık. 
Zaten sizden başka kimi 
kimsem...
Restoranın otoparkın-

da, arabalarının yanında 
vedalaştılar. Sarmaş do-
laştan sonra Arif araba-
sını çalıştırıp hareket etti. 
Ardında kalanlar, iki kır-
mızı ışığın Dülger Bayırı 
tümseğinden kaybolana 
kadar elleri havada usul 
usul, bir sağa bir sola 
sallandı kaldı.
                   Durhan ALİ

ADAMIN BİRİ
- ÖYKÜ -

Durhan ALİ

      Yılların Serüveni 
1.
Bir ilkbahar günü 
Sere serpile yağan yağmur 
Yoğurmuştuk sevgi hamurunu 
Parkta salkım salkım açmış 
akasya altında. 
Dalgalı esen 
ıhlamur kokulu rüzgâr 
Bir başka fethetmişti genizleri 
Sevişen bülbüllerin şarkılarında... 
Vakitli vakitsiz 
İleri geri arş ettiğim 
Arnavut kaldırımlı sokaklarda 
Bıraktığım izleri aradım 
yılların ardından. 
Yaz kuraklığında 
dökülen gözyaşları 
Zamanla silip süpürmüş onları... 
2.
Orada, 
Tarihi evin komşu avlusunda 
oynayan çocuğun 
“Kimi arıyorsun, amca?” sorusuna 
Cevabım yutkunmak oldu. 
Ona soracaklarım 
Düğümlendi, 
zincir kesildi boğazımda... 
...Şehrin, biricik kalmış 
Arnavut kaldırımlı sokağında 
Bir o ev Anadolu biçimli ayakta; 
Tüm pencerelerde çekik siyah perdeler, 
Yılın her mevsiminde 
Rüzgârın esiri 
O ahşap kepenkler.
                                  Durhan ALİ
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Ardino Belediyesi yönetimi, 2021 yılı 
bütçe görüşmeleri gerçekleştirdi

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban ve ekibi, 2021 
yılı bütçesi hazırlıkları 
kapsamında ilçedeki 44 
yerleşim yeri sakinleriyle 
geleneksel olarak her yıl 
yapılan bütçe görüşmele-
ri gerçekleştirdi. İlçe hal-
kı, yolların asfaltlanması, 
sokakların aydınlatılması, 
su temini ve kanalizas-
yon şebekelerinin, idare 
binalarının ve kaldırımla-
rın yenilenmesi gibi her 
yerleşim yerinde yaşam 
koşullarının iyileştirilme-
sini istedi. Tüm toplantılar 
anti-salgın tedbirlere uyu-
larak açık havada yapıldı.

Belediye Başkanı Müh. 
Şaban, “Belediye yöneti-
mi, her yerleşim yerinde 
halkın sorunlarının far-
kındadır. Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
ve Meclis üyeleriyle birlik-

te halkla yüz yüze görüş-
mek, sorunlarını yerinde 
dinlemek, ihtiyaçlarını ve 
önceliklerini öğrenmek 
için 44 toplantı yaptık. Bir 
sorunu paylaşmadığınız-

da çözülemez, paylaşılan 
sorun çözülür. Biz yıllar 
içinde bunu gösterdik ve 
kanıtladık” diye konuştu. 
Belediye Başkanı, koro-
navirüs salgınına rağmen 

belediye yönetiminin her 
yerleşim yerinde insanla-
rın yaşam kalitesini iyileş-
tirmek için çok çalıştığını 
vurguladı. Müh. Şaban, 
“Umarım bu yıl geçen yıl-

dan daha iyi bir yıl olur. En 
önemlisi, Covid-19 salgı-
nı ile mücadeleyi kazan-
mamız, nüfusun yardıma 
muhtaç tüm gruplarına 
kaliteli sosyal hizmetler 
sunmamız. Halkın iyili-
ği için çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.

2021 yılı bütçe görüş-
meleri sırasında yerli 
halk, yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi için göster-
diği çaba ve özenden do-

layı Ardino Belediyesinin 
çalışmalarından büyük 
memnuniyet duyduklarını 
ifade ettiler. İlçe sakinle-
ri, “Çok az parayla bir yıl 
içinde birçok sorun çözül-
dü” diye belirtti.

Ardino Belediyesi 2021 
Yılı Bütçe Taslağının ka-
muoyunda tartışma top-
lantısı, 29 Ocak’ta kasa-
badaki Halk Kültür Evi 
salonunda yapıldı.

             Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 
ikili ilişkiler ele alındı

Bulgaristan ile Türkiye’nin dışişleri bakanlıkları 
arasında video konferans yöntemiyle gerçekleşti-
rilen siyasi istişare toplantısında iki ülke arasındaki 
ikili ilişkiler tartışıldı. Bulgar heyetine Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Petko Doykov başkanlık etti.

İstişare toplantısında ticaret ve ekonomik işbirli-
ği, turizm, Covid-19 ile bağlantılı işbirliği vurgula-
narak tüm ikili ilişkilerin yelpazesi tartışıldı.

Bulgar tarafı, Bulgaristan'ın Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği adaylığı 
için destek istedi. Bulgaristan'ın Varna'daki Deniz 

Koordinasyon Merkezi'nden NATO’nun Uyarlan-
mış Ön Varlık Girişimini desteklemek üzere NATO 
Bölgesel Deniz Koordinasyon Merkezi görevini 
devralmasına yönelik önerisinin Türkiye tarafın-
dan desteklenmesinin beklendiği de dile getirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 
tedbirlerle bağlantılı olarak Bulgaristan tarafı, ül-
keye gelen Türk vatandaşları için PCR test ibrazı 
zorunluluğu veya karantina talep etmediğinden 
dolayı Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye giriş-
lerinde karşılıklı muamele esasının uygulanması 
konusunu da gündeme getirdi.

Kozloduy nükleer 
santralinde alarm

Bulgaristan’ın kuzeyinde Tuna Nehri kıyısında 
bulunan Kozloduy Nükleer Enerji Santralinin 1000 
megavatlık 5. reaktörünün güvenlik sorunu nede-
niyle geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Parlamentonun Enerji Komisyonu Üyesi Millet-
vekili Ramadan Atalay, Bulgaristan Ulusal Tele-
vizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, yerel saatle 
01.17’de santralin otomatik güvenlik sisteminin 
devreye girdiğini ve reaktörün kapatıldığını belirtti.

Tüm sistemlerin gözden geçirildiğini ve herhangi 
bir sorun yaşanmadığını kaydeden Atalay, gerekli 
teknik kontrolün gerçekleştiğini ve reaktörün ye-
niden çalıştırılacağını ifade etti.

Momçilgrad’da kaldırım ve sokaklar yenileniyor
Momçilgrad'daki (Mes-

tanlı) sokakların ve kal-
dırımların yenilenmesi 
projesi kapsamında en 
kalabalık Edinadeseti 
semtinde yürütülen faali-
yetlerin üçte biri tamam-
landı. Semtte planlanan 
yaklaşık 10 000 m2 parke 
taşı döşenmesinden şim-
diye kadar toplam 3 000 
m2 parke taşı yenileriyle 
değiştirildi.

Bununla birlikte planla-
nan 2 900 m bordür taşı 
döşenmesinden yaklaşık 
650 m bordür taşı dö-
şendi. İşçiler, ay sonuna 
kadar kaldırımların yeni-

lenmesi planlanan San 
Stefano sokağında çalı-
şıyor. 4, 5, 6 ve 11. nolu 
apartmanlarının etrafın-
daki alanlardaki kaldırım 

ve bordürler yenilenecek, 
daha sonra yine Edina-
deseti semtinde yer alan 
Hacı Dimitır sokağının 
da onarım çalışmalarına 

başlanacak.
Proje ayrıca semtte yer 

alan sokakların komple 
asfaltlanmasının yanı sıra 
Momçilgrad'daki 2,7 kilo-
metrelik en uzun Gümür-
cine caddesinde yer alan 
tüm kaldırım taşlarının ye-
nilenmesini de öngörüyor.

Belediye idaresi, veri-
len rahatsızlıktan dolayı 
Edinadeseti semti sa-
kinlerinden özür diliyor 
ve onarımların yapıldığı 
alanlara araçlarını park 
etmemeleri çağrısında 
bulunuyor.

             Kırcaali Haber

Ergünal Sabri, 2021’de ilk katılacağı 
uluslararası boks turnuvasına hazırlanıyor

Arda Boks Spor Ku-
lübü boksörü Ergünal 
Sabri, yaklaşan Stranca 
Kupası Uluslararası Er-
kekler Boks Turnuvasına 
Kırcaali'den katılan tek 
yarışmacı olacak. Boks 
karşılaşmaları 24 Şubat 
2021'de Sofya'da başla-
yacak.

Halihazırda Plovdiv (Fi-
libe) Paisiy Hilendarski 
Üniversitesi öğrencisi 
olan Ogi lakabıyla bilinen 
boksör, şu anda sınav dö-
neminde bulunuyor. Eğiti-
mini Bulgaristan'daki tüm 
üniversite öğrencileri gibi 
çevrimiçi uzaktan eğitim 
şeklinde sürdürüyor. Eği-
tim çalışmaları gencin 
spora olan azmini engel-

lemiyor. 2021 yılında ilk 
katılacağı ciddi yarışmaya 
hazırlanan ünlü sporcu, 

Nov Jivot gazetesine ver-
diği demeçte, Arda Boks 
Spor Kulübü antrenman 
salonunda bakım onarım 
işi yapıldığı için Momçilg-
rad (Mestanlı) kasabasın-

daki Naim Süleymanoğlu 
Spor Salonunu kullanmak 
zorunda kaldığını söyledi. 

Ergünal Sabri, "Modern 
Naim Süleymanoğlu Spor 
Kompleksinde antrenman 
yapmak için ideal koşullar 
bulunuyor" dedi.

Kırcaali Arda Boks Spor 

Kulübü takımı antrenörü 
Stoyan Uzunov, “Ogi, iki 
kez Avrupa şampiyonu-
na yakışır şekilde güçlü 
bir performans sergileme 
konusunda azimli. Sa-
lonumuzun yenilenme-
si nedeniyle antrenman 
yapması son derece zor-
laştı, ancak hepimiz onun 
azmini biliyoruz ve onun 
başaracağına inanıyoruz” 
dedi.

1950'den beri gelenek-
sel olarak Bulgaristan'da 
her yıl düzenlenen ama-
törlere yönelik boks tur-
nuvası, 1964' ten beri 
uluslararası düzeyde dü-
zenleniyor.

             Kırcaali Haber
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Momçilgrad Belediyesi, şehirdeki kötü koku 
sorununun çözümü için yol haritası çizdi

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, son dönemde 
şehir içinde ve çevresin-
de kötü koku olaylarının 
artması nedeniyle düzen-
lediği toplantıda, “Bizim 
için Momçilgrad halkının 
yaşamı ve sağlığı, özel-
likle hepimiz için bu zor 
zamanlarda temel ön-
celik. Yetkili kurumlarla 
diyalog ve uyum içinde 
çalışarak bölgede siste-
matik olarak havaya kötü 
koku yayılmasına izin ver-
meyeceğiz” diye açıkladı. 
Belediyede düzenlenen 
toplantıda Başkan İlknur 
Kazim’in yanı sıra Beledi-
ye Meclis Başkanı Ersin 
Ömer’i, Haskovo (Hasköy) 
Bölge Çevre Koruma ve 
Su Müfettişliği (RİOSV), 
Kırcaali Bölge Sağlık Mü-
fettişliği (RZİ), Kırcaali İl 
Gıda Güvenliği Müdürlü-
ğü ve kümes hayvancılığı 
faaliyetinde bulunan iki 
şirketin temsilcileri yer 
aldı.

RİOSV temsi lc i ler i , 
“Momçilgrad'da yapılan 

hava ölçümlerinde alınan 
sonuçlara göre, hiçbir 
göstergede sapma tespit 
edilmedi” diye kaydettiler. 
Onlar, atmosfere yayılan 
kötü kokularla ilgili mev-
zuatta bir eksiklik olduğu-
nu kabul ettiler ve ülkede 
başka yerleşim yerlerinde 
de benzer sorunların ol-
duğunu eklediler. Çevre 

müfettişleri, işletmelerin 
yasal önlemleri uyguladık-
larını, ancak kötü koku sa-
lımını sınırlamak için mali 
imkanlarına göre kümes 
hayvancılığı işletmelerine 
yönelik ek önlemler getir-
meyi taahhüt ettiklerini 
söylediler.

RZİ temsilcileri, havada-
ki kokuları algılayacak ci-

hazlara sahip olmadıkları-
nı söylediler. Şirketlerden 
birinin temsilcisi, bölgede 
20 yıldan fazla süredir fa-
aliyet gerçekleştirdiklerini 
ve şu ana kadar hiçbir 
konuda sorun yaratmadık-
larını söyledi. Diğer şirket 
temsilcisi, tavuk gübreleri-
nin kurutulması sırasında 
açığa çıkan amonyağın 

yüzde 80'ini yakalayan 
ekipmana ek bir yatırım 
yaptıklarını açıkladı.

İlknur Kazim, “Sorunun 
çözümü için merkezi yü-
rütme makamlarına baş-
vuracağız ve Çevre ve 
Su Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı nezdinde so-
mut, hızlı ve etkili tedbir-
lerin alınmasında ısrar 
edeceğiz” dedi. Belediye 
Başkanı, Momçilgrad'ın 
çeşitli noktalarında kötü 
koku varlığını belirlemek 
için numune alma işlemi 
için özel bir araç talep 
edeceğini de sözlerine 
ekledi. Belediye, Bulga-
r istan Gıda Güvenliği 

Ajansı tarafından şehrin 
etrafındaki arazileri kü-
mes hayvanı gübresi ile 
gübrelenip gübrelenme-
diğini tespit etmek için 
inceleme yapılmasında 
ısrar edecek. Olası kötü 
koku kaynağının yerini 
tespit etmek için Kırca-
ali'deki Hidrometeoroloji 
Gözlemevi'nden hava küt-
lelerinin hareketine ilişkin 
malumat alınacak.

Önümüzdeki birkaç gün 
içinde Momçilgrad'dan 
ülkenin iç kısımlarına kü-
mes hayvanı gübresi taşı-
yan kamyon nakliye hat-
larına ilişkin yeni bir sefer 
takvimi hazırlanacak.

Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Bölgesel 
Kalkınma Konseyinde kilit pozisyona getirildi

Cebel (Şeyhcuma) Be-
lediye Başkanı Necmi 
Ali, Güney Merkez Böl-
gesi Bölgesel Kalkınma 
Konseyinin ilk toplantı-
sından sonra şöyle ko-
nuştu: “Daha fazla çalış-
ma, uzmanlık, paylaşılan 
sorumluluklar, dengeli 
yük analizleri ve karar-
larla Bölgesel Kalkınma 
Konseyi, Güney Merkez 
Bölgesinde yer alan ilçe-
lerin gelişimindeki eşit-
sizliklerin giderilmesin-
de kilit bir rol oynayacak. 
Bizim görevimiz ilçelerin 
farklı hızlarda gelişimine 
izin vermememiz. Bölge-
ler arasındaki dengesiz-
likleri azaltmak ve bölge 
genelinde daha fazla AB 
fonlarından yararlanmak 
için her türlü çabayı gös-
termek zorundayız”.
Bölgesel  Kalkınma 

Konseyinin ilk çevrimiçi 
toplantısında Cebel Be-
lediye Başkanı Necmi 
Ali, belediye temsilcileri 
adına konuşmacı seçildi. 
Başkan Ali, 2021-2027 
programlama dönemi 
için Avrupa Birliği fonlu 
programların hazırlan-
masına yönelik izleme 

komiteleri ve tematik 
çalışma gruplarında de-
ğişiklik önerileriyle ilgili 
belediye başkanları adı-

na görüş bildirdi.
Filibe Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Zdravko 
Dimitrov, Güney Merkez 
Bölgesi Bölgesel Kal-
kınma Konseyi Başkanı, 
Kırcaali Belediye Başka-
nı ve Bulgaristan Ulusal 
Belediyeler Birliği Der-
neği Başkan Yardımcısı 
Dr. Müh. Hasan Azis ise 
Başkan Yardımcısı se-
çildi.
Necmi Ali, “Yeterli ol-

mak ve yeni program-
lama döneminde zor-
luklarla başa çıkmak 
için Bölgesel Kalkınma 

Konseyinin kapasitesini 
güçlendirmek için her 
türlü çabayı göstermek 
zorundayız” dedi.
Cebel Belediye Başkanı 

İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Operasyonel 
Programı İzleme Komite-
sinde temsilci yardımcısı 
olacak. Necmi Ali ayrıca 
Kırsal Kalkınma Prog-
ramı İzleme Komitesine 
temsilci, İnsan Kaynak-
ların Geliştirilmesi Prog-

ramı Tematik Çalışma 
Grubuna (TGG) temsilci 
yardımcısı ve Kırsal Kal-
kınma Strateji Planı Te-

matik Çalış-
ma Grubuna 
temsilci se-
çildi.
Necmi Ali, 

“İzleme ko-
miteleri ve 
tematik ça-
lışma grup-
larında ça-
lışmalarım-
da ver i len 
taahhütler i 
ve  Güney 
Merkez Böl-
gesinin kar-
şı karşıya 
olduğu zor-

lukları dikkate alacağım. 
Bu tabii ki Cebel ilçesini 
de kapsıyor. 2021-2027 
programlama dönemin-
de bölge olarak çekebile-
ceğimiz entegre karasal 
yatırımlar çok önemli bir 
nokta olacak. AB fonlu 
programlar doğal olarak 
Cebe ilçesindeki yatırım 
ortamını da iyileştirecek” 
diye ekledi.
            Kırcaali Haber

Mineralni Bani’deki umumi 
hamam yenileniyor

Haskovo (Hasköy) iline bağlı kaplıcalarıyla ünlü 
Mineralni Bani (Meriçler) ilçe merkezinde bulu-
nan umumi hamamın yenilenmesine ilişkin proje 
başladı. Proje yüklenicisi “PS Stroyconsult” isim-
li kuruluş tarafından teknik proje yöneticisi Ferdi 
Daud, onarım çalışmalarının kaliteli ve zamanında 
yapılacağına kanaat getirdi.

Hamamın yenilenmesi, "Maden Yolları - Tatiller 
ve Bir Bakışta Doğa" projesi kapsamında gerçek-

leştiriliyor. Proje, 2014 - 2020 Yunanistan - Bulga-
ristan İNTERREG V-A Sınır Ötesi İşbirliği Prog-
ramı Öncelik Ekseni 2: Sürdürülebilir ve İklime 
Uyumlu Sınır Ötesi Bölge kapsamında Mineralni 
Bani Belediyesi tarafından uygulanıyor. Projenin 
toplam değeri KDV hariç 573 400 leva. Proje, ulu-
sal tatil merkezinde bulunan maden suyu kullanı-
lan hamamın tamamen yenilenmesini öngörüyor. 
Mineralni Bani ilçesinin sahip olduğu maden suyu-
nun kalitesinin Balkan Yarımadası'nda bir benzeri 
yok ve Karlovy Vary'deki maden suyunun kalite-
sine eşit.

Turizmciler PCR testlerinin 
kaldırılmasını istedi

Ulusal Turizm Kurulu ve Bulgaristan Turizm 
Odası, AB'den ve üçüncü ülkelerden ülkeye giriş 
yapan turistler için zorunlu PCR testinin uygulan-
masını gözden geçirileceğini umuyor.

Turizm Bakanı ve Sağlık Bakanı'na sunulan iki 
kuruluşun mektubunda, aksi takdirde otellerin iflas 
edeceği öne sürülüyor.

Sektör, artık iptal edilen rezervasyonların oldu-
ğundan şikayet etti. Bundan dolayı PCR testleri 
yerine, sınır kapılarında ve konaklama yerlerinde 
hızlı antijen testleri yapılmasını öneriyorlar.



  Kırcaali Haber 603 Şubat 2021 HABERLER

Otobüs hatlarının üçte biri durdurulacak
Toplu Taşıma Hatları Yö-

netmeliğinde yapılacak bir 
değişiklikten sonra otobüs 
hatlarının üçte biri durdu-
rulacak. Komşu bir il mer-
kezine ancak başlangıç 
noktası 30 000 nüfuslu bir 
şehirse doğrudan seyahat 
edilebilecek.

Her gün Sofya'dan 
Plovdiv’e (Filibe) en az 
17 otobüs gidiyor. Bazı-
ları son varış yerlerine 
varmadan önce 12-13 
noktada duruyor. Sektör, 
bunun haksız rekabet ol-
duğuna inanıyor, çünkü 
Plovdiv'den geçen oto-
büsler, direkt hat otobüs-
lerinden önce yolcuları 
duraklardan alıyor.

Bulgaristan Ulusal Oto-
büs Taşıyıcıları Derneği 
Başkanı Petır Zahariev, 
Bulgaria On AİR televiz-
yonuna verdiği demeçte, 
“Sofya Merkez Otobüs 
Terminaline çok sayıda 
otobüs doluşuyor. Aynı 

saatte aynı yöne giden 
birkaç otobüs kalkıyor ve 
bu hem taşıyıcılar hem de 
yolcular için anlamsız ve 
zararlı, çünkü hizmet ka-
litesi düşüyor” diye ifade 
etti.

Otobüs Taşıyıcıları Kon-

federasyonu Başkanı 
Magdalena Miltenova, 
“Toplu Taşıma Hatları 
Yönetmeliğinde yapıla-
cak bir değişiklikle aynı 
yönde çok sayıda otobüs 
seferinin yapılmasına son 
verilmesini öneriyoruz. 

Yönetmeliğin güncellen-
mesi ve ilgili kanunlarla 
uyumlaştırılması gereki-
yor” diye belirtti.

Ancak Dimitrovgrad-
Haskovo -Plovdiv-Pa -
zarcık-Sofya hattında 
seferlerin yeni kurallara 

göre devam etmesinin 
imkansız olduğu açıklan-
dı. Daha küçük yerleşim 
yerlerinde yaşayanların 
yolculuk yapmanın gide-
rek zorlaşacağına dair 
endişeleri devam ediyor. 
Pandeminin başlangı-
cından bu yana Rusçuk 
yönünde bazı seferler 
durduruldu ve onların ek-
sikliği şimdiden hissedildi.

Bir ulaşım şirketinde 
müdür olan Azmi Azmiev, 
“Köylerden işçileri olan 
pek çok şirket artık özel 
servis taşımacılığı yapıyor 
ve yolcu yok. Şahsen ben 

otobüs hatlarını azaltmayı 
veya daha doğrusu bazı-
larını birleştirmeyi öner-
dim” dedi.

Uzmanlara göre, yönet-
melik değişikliği metninde 
eksiklikler var.

Zahariev, “Elbette haya-
li bir ulaşım ihtiyacını ka-
nıtlamak kolay ve otobüs 
hatları açılır” dedi.

Otobüs taşıyıcıların ifa-
desine göre değişiklik 
önerisi gerçeğe dönüşür-
se yolculuk süresi büyük 
ölçüde azalacak, yolcular 
için güvenlik ve konfor ar-
tacak.

Memleketlileri "Cep Herkülü" 
için kitap yazıp türkü besteledi

Kariyerinde üst üste 3 
olimpiyat şampiyonlu-
ğu bulunan, yedişer kez 
dünya ve Avrupa şampi-
yonu olan "Cep Herkülü" 
lakaplı efsane halterci 
Naim Süleymanoğlu için 
Bulgaristan'ın Mestanlı 
(Momçilgrad) kasaba-
sında yaşayan memle-
ketlileri kitap yazıp türkü 
besteledi.
M e r h u m 

Süleymanoğlu'nun ha-
yatının önemli bir bö-
lümünü geçirdiği ka-
s a b a d a k i  M e s t a n l ı 
Zeybekler Derneğinin 
Başkanı Metin Hasan, 
Süleymanoğlu'nun 54. 
doğum günü vesilesiy-
le kitap kaleme alırken, 
"Mestanlı Zeybekler" mü-
zik grubunun solisti Rossi 
de özel bir beste yaptı.
H a s a n ,  2 0 16 ' d a n 

beri topladığı bilgile-
ri "Ahatlı'dan Halterin 
Zirvesine Naim" isimli 
kitabında bir araya geti-
rirken, Türkiye'nin Filibe 
Başkonsolos luğunun 
desteğiyle Türkçe ve 
Bulgarca basılan kitapta 
Süleymanoğlu'nu yakın-
dan tanıyan isimlerin özel 
anılarına, fotoğraflara ve 
hakkında yazılan şiirlere 
yer verildi.
Süleymanoğlu'nun 23 

Ocak 1967'de doğduğu 
Mestanlı'ya yakın Ahatlı 
(Ptiçar) Köyü'nde baş-
layan hayat hikayesinin 

anlatıldığı kitapta, rekort-
men haltercinin amcası 
Şaban Hüseyin, ilkokul 
öğretmeni Nedyalka Ka-

fova, Ahatlı Köyü Muhta-
rı Nurettin İsmail'in yanı 
sıra onu yakından tanı-
yan ve bugüne dek pay-
laşılmamış birçok ismin 
özel anıları da yer aldı.
A A muhabir ine de -

ğ e r l e n d i r m e l e r -
de bulunan Hasan, 
Süleymanoğlu'nun irade-
si, gücü ve başarılarıyla 
her zaman kendilerine 
örnek olduğunu ve ge-
lecekte de örnek olmaya 
devam edeceğini belirte-
rek, "Genç yaşta haya-
ta gözlerini yuman ünlü 
hemşehrimiz yaşasaydı 
doğum gününü farklı bir 

şekilde kutlardık." dedi.
Türkiye'nin Filibe Baş-

konsolosu Hüseyin Er-
gani de kitap için ka-

leme aldığı yazısında 
Süleymanoğlu'nu "dünya-
nın en güçlü adamı" ola-
rak nitelendirirken, "Cep 
Herkülü Bulgaristan'ı, 
Bulgaristan Türklerini 
ve bütün Türk dünyasını 
onurlandırmıştır." ifadele-
rini kullandı.
- Doğum günü için türkü 

de bestelendi
Öte yandan, kitapta 

Naim Süleymanoğlu'na 
ithafen yazılmış şiirler-
den esinlenen "Mestanlı 
Zeybekler" isimli dans 
ve müzik grubunun so-
listi Rossi de şair Haşim 
Semerci'nin mısralarının 

da yer aldığı bir türkü 
besteleyerek, Naim'in 
doğum günü dolayısıyla 
yaptığı bu eseri paylaştı.

Rossi, AA muhabirine 
açıklamasında, "Naim 
benim için hem sporda 
hem de insani anlam-
da dev bir güçtür. Onun 
hemşehrisi olmaktan çok 
gururluyum." dedi.
Kariyerinde üst üste 3 

olimpiyat şampiyonluğu 
bulunan "Cep Herkülü" 
lakaplı Süleymanoğlu, 
yedişer kez dünya ve 
Avrupa şampiyonluğu 
elde etti. Ayrıca 46 dün-
ya rekoruna imza atan 
efsane halterci, 18 Ka-
sım 2017'de karaciğer 
yetmezliği nedeniyle 50 
yaşında hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın 2021 yaz sezonunu 
açacağı tarih belli oldu

Bulgaristan 2021 yaz turizm sezonunu açacağı 
tarihi açıkladı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı 
Mariana Nikolova 2021 yaz sezonunu 1 Haziran'da 
başlatacaklarını açıkladı. Nikolova, bu yıl Varna ve 
Burgaz havalimanlarına çoğu Rusya'dan 10 binden 
fazla charter uçuşu beklediklerini ifade etti. Bulgar 
turizmcilerin talebi üzerine Bulgaristan Turizm Bakan-

lığı Rusya ve Almanya pazarları için özel bir reklam 
kampanyası da hazırladı.

Bulgaristan'ı 4 mevsim turizm merkezi yapmak 
istiyoruz

Burgaz Havalimanında incelemelerde bulunan Ni-
kolova, COVİD-19'la ilgili tüm tedbirlerin alındığını 
söyledi. Ülkeye gelecek yabancı turistlere garanti 
veren Nikolova “ Bulgaristan'ı dört mevsim turizm 
merkezi yapmak istiyoruz. Burgaz bölgesi, sadece 
Karadeniz kıyısında değil, aynı zamanda arkeolojik, 
kültürel ve iş turizminin gelişmekte olduğu bölgenin iç 
kesimlerinde de turizm için mükemmel koşullar sağ-
lıyor. Bunlar henüz geliştirilmemiş sektörler, ancak 
pandemi nedeniyle durum değişti ”dedi.

5 milyar levalık kayıp
Bulgaristan Turizm Bakanlığı'na göre ülke 2020 yı-

lında 1,2 milyondan fazla yabancı turist aldı. Bakan-
lığın tahminlerine göre salgın ve uluslararası turist 
sayısındaki düşüş nedeniyle Bulgaristan'da turizm 
sektörünün kayıplarının 5 milyar leva olduğu tahmin 
ediliyor.

Yurtdışında seçmen 
sayısı 1 milyondan az

“Bilgi hizmetleri” Devlet şirketi başkanı Prof. Mi-
hail Konstantinov, BNT'ye verdiği demeçte, yurt-
dışında 1 milyondan az Bulgar seçmen olduğunu 
söyledi.

Yurtdışında oy kullanmanın temel sorunu, farklı 
ülkelerdeki pandemi durumudur.

Konstantinov, "Şu andan itibaren ne yapacağı-
mızı düşünmemiz gerekiyor.Seçim taleplerin ol-
duğu her yerde seçim sandıkları açılmalıdır." dedi.

Matematikçiye göre, listeler güncellenirse, ül-
kedeki gerçek seçmenlerin sayısı üç buçuk mil-
yondur.
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Bulgargaz, Avrupa piyasalarına 
göre gazı daha ucuza satıyor

Bulgargaz Şirketi İcra 
Müdürü Nikolay Pav-
lov, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) verdiği 
demeçte, “Ülkemizde gaz 
fiyatı Avrupa borsaların-
daki fiyatlara göre% 15-20 
daha düşük” diye kaydetti.

Pavlov, özellikle Asya'da 
doğal gaz talebinin yük-
seldiğini ve bunun da 
önemli ölçüde yüksel-
meye başlayan f iyat-
ları etkilediğini açıkla-
dı. Ancak Bulgargaz’ın 
Bulgaristan’da tüketicilere 
fayda sağlamak için fiyat 
seviyelerini düşük tutmayı 
başardığını belirtti.

Pavlov, “Bu koşullarda, 
yani Avrupa doğal gaz 
piyasalarında fiyatlarda 
önemli bir artış gerçekleş-
tiği bir sırada Bulgargaz'ın 
düşük fiyat uygulaması, 
konut abonelerine doğru-
dan bir destek, Bulgar en-
düstrisinin rekabet edebi-
lirliğini artmasına yönelik 
destek” dedi.

Bulgargaz Şirketi İcra 
Müdürünün i fadesine 
göre, Azerbaycan'dan 
daha ucuz fiyata gaz alın-

ması, gaz fiyatındaki artış 
hızını azaltan faktörlerden 
biri.

Pavlov, düşük f iyatın 
2020 sonundan itibaren 
Azerbaycan'dan yapılan 
doğal gaz sevkiyatından 
ve Gazprom ile yapılan 
sözleşme kapsamındaki 
yeni f iyat mekanizma-
sından geldiğini açıkla-
dı. Onun ifadesine göre 
bu, Bulgargaz'ın Avrupa 
gaz piyasalarındakilere 
kıyasla daha düşük fiyat-
larla gaz satışı yapmasına 
yardımcı oluyor.

Bulgargaz'ın Azerbay-
can ile 25 yıllık sözleşme-
sine göre yılda 1 milyar 
metreküp gaz sevkiyatı 
yapılacak.

Ancak ana gaz tedarik 
güzergahı olarak planla-
nan Bulgaristan-Yunanis-
tan doğal gaz ara bağ-
lantı boru hattı inşaatının 
gecikmesinden sonra 
Bulgargaz olası alternatif 
tedarik güzergahlarını in-
celedi.

Pavlov, bu miktarların 
teslim alınması için tek 
imkanın Yunanistan’ın 

doğal gaz 
o p e r a t ö -
rünün gaz 
d a ğ ı t ı m 
ş e b e k e -
sinin kul-
lanı lması 
o lduğunu 
açıkladı.

B u l g a r -
gaz Şirketi 
İcra Müdü-
rü, “Kulata 
i l e  S id i -
r o k a s t r o 
arasındaki 
boru hat-

tından doğal gaz akışı her 
iki yönde de - hem Yuna-
nistan hem de Bulgaristan 
yönünde gerçekleşebilir” 
diye izah etti ve bu fizik-
sel olarak gaz akışları-
nın yönetiminin yanı sıra 
her iki taraftaki müşteri 
taleplerinin yerine geti-
rilmesinin Bulgaristan ve 
Yunanistan‘ın operatörleri 
tarafından gerçekleştirildi-
ğini ekledi.

Bulgargaz, tedarikçiyle 
Azerbaycan'dan gelen 
gazın geçici olarak Yuna-
nistan toprakları üzerin-

den alınması konusunda 
anlaştı. Geçici teslimat 
rotası, 31 Aralık 2020'den 
30 Eylül 2021'e kadar kul-
lanılacak.

Pavlov ’un i fadesine 
göre, bu dönem için Bul-
gargaz yaklaşık 225 mil-
yon metreküp gaz teslim 
alacak ve yalnızca yılın ilk 
çeyreğinde bu miktarların 
büyük bir bölümü Bulga-
ristan pazarına gönderi-

lecek.
Bulgargaz Şirketi İcra 

Müdürü, şirketin sözleş-
me ihlali cezası ödeme-
mesi gerektiğini söyledi.

Pavlov, Bulgargaz’ın Ro-
manya pazarına da yöne-
lik miktarlarda gaz sat-
tığını belirterek şu anda 
kesinlikle alınan gaz mik-
tarının tamamının piyasa-
ya sürüldüğünü vurguladı.

              Kırcaali Haber

Nüfus sayımının yeni 
tarihi belli oldu

Bakanlar Kurulu toplantısında Bulgaristan’da nüfus 
ve konut sayımının 7 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihlerinde 
olması kararlaştırıldı.

Elektronik anket formu doldurularak yapılacak nü-
fus sayımı, 7 Eylül 2021'de 00.00 ile 17 Eylül 2021'de 
24.00 saatleri arasında online olarak yapılacak.

Bir sayım memuru tarafından hane halkı, bina ve 
meskenleri ziyaret ederek yapılan nüfus sayımı 18 
Eylül 2021’de 08.00 ile 3 Ekim 2021’de 20.00 saatleri 
arasında yapılacak.

Nüfus ve konut sayımı sırasında toplanan tüm ve-
rilerin 7 Eylül 2021'de saat 00.00’a ait olduğu kabul 
edilecek.

Bireylerle doğrudan temas, hane halkı ve ev ziya-
retleri gerektirdiğinden dolayı Covid-19 salgınının ya-
yılımı ve sayım görevlilerinin, sayıma tabi vatandaş-
ların sağlığına yönelik mevcut risk nedeniyle 2021’de 
değişiklikler yapılması gerekti.

Sayım dönemi, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu 
ve Konseyinin 763/2008 sayılı Tüzüğü ve 2017/712 
sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğünde belirtilen en 
büyük ve en kapsamlı istatistiksel araştırmanın tüm 
AB ülkelerinde 2021'de gerçekleştirilmesi koşuluna 
uygun olarak belirlendi.

Avrupa Otoyolu, yıl sonuna 
kadar tamamlanacak
Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri Bakanı Ekateri-
na Zaharieva ve Sırbistan 
Dışişleri Bakanı Nikola 
Selakoviç gerçekleştir-
dikleri görüşmede iki ülke 
arasındaki ortak projeleri 
geliştirerek iş dünyası ve 
insanlar arasında daha 
da iyi bağlantılar kurul-
ması yönünde çalışma 
konusunda anlaştılar.

Bulgaristan'a ilk resmi 
ziyarette bulunan Sırp 
mevkidaşını makamında 
kabul eden Zaharieva, 
“Yüzyıllardır birbirimize 
bağlıyız, yakın ve prag-
matik ilişkilerimiz var. 
Tüm bölge için önemli 
olan altyapı projelerini 
hayata geçirmeyi başarı-
yoruz. Covid-19 günlerin-
de bile ilişkilerimizi koru-
mayı başarmış olmamız, 
dostluğumuzun ne kadar 
samimi olduğunu gösteri-
yor” diye kaydetti.

İkili, siyasi diyaloğun iş-
birliğinin geliştirilmesi için 
iyi bir temel ve teşvik edi-
ci olduğu konusunda an-
laştı. Zaharieva ve Sela-
koviç, son yıllarda sınırın 
her iki tarafından ziyaret 

sayısının artmasının, iyi 
bir altyapının sağlanma-
sını gerektiğini belirterek 
turizmi en umut verici 
sektörlerden biri olduğu-
nu vurguladılar.

Zaharieva, Sofya-Belg-
rad Otoyolu’nun yıl sonu-

na kadar tamamlanacağı-
nı ve Balkan Dağları'nın 
kuzeyinde iki ülke arasın-
da yeni bir sınır kapısının 
açılması için çalışmaların 
yoğunlaştırılacağını du-
yurdu.

Vatandaşlar ve işletme-
ler arasındaki temasları 
kolaylaştırmak için yük 
taşımacılığı için yeşil 
koridorlar ve hızlı sınır 

kontrolü sağlayarak iyi 
uygulamaları sürdürme 
ihtiyacını da vurguladı.

Z a h a r i e v a , 
Bulgaristan'ın resmi kal-
kınma yardımı da dahil 
olmak üzere Sırbistan'ı 
desteklemeye devam 

edeceğine dair güven-
ce verdi. Son dört yıl-
da Sırbistan'da çeşitli 
projeler için 2,5 milyon 
leva sağlayan ülkemizin 
2021'de 8 proje için daha 
yaklaşık 435,000 leva 
hibe desteği vermesi ön-
görülüyor.

Bakan Zaharieva Sır-
bistan'daki Bulgar ulusal 
azınlığının ikili ilişkiler için 

bir köprü ve teşvik oldu-
ğunu söyledi. Zaharieva, 
Batı sınır bölgelerindeki 
Bulgarların anadillerini 
öğrenmeleri için tüm ko-
şulların sağlanmasının 
gerektiğini vurguladı.

Selakoviç, Sırbistan'ın 
Bulgar azınlığının hakla-
rının azami düzeyde ko-
runması için çalışacakla-
rına dair güvence verdi. 
Bakanlar, iki ülkenin Sır-
bistan'daki Bulgarlarla il-
gili tüm sorunları çözmek 
için faal olarak işbirliği 
yapacakları konusun-
da anlaştılar. Selakoviç, 
Zaharieva'ya Sırbistan'ın 
Avrupa Birliği yolunda tu-
tarlı destekleri için Bulga-
ristan hükümetine teşek-
kür etti. Zaharieva da bu 
desteğin devam edeceği-
ne dair güvence verdi.

İki bakan, Bulgaristan 
ile Sırbistan arasındaki 
temasları kurumsal dü-
zeyde yoğunlaştırma ve 
iki ülkenin dışişleri ba-
kanlıkları arasında 2015 
yılından bu yana düzen-
lenen siyasi istişare top-
lantılarının devam etmesi 
için anlaştı.

Tek kullanımlık plastik 
ürünler yasaklanıyor

Çevre ve Su Bakan Yardımcısı Slaveya Stoyano-
va, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği 
demeçte, “Kurumlar arası bir çalışma grubu, bazı 
plastik ürünlerin kullanımının sınırlandırılmasını tar-
tışacak. Çevre ve Su Bakanlığında çeşitli kurumlar-
da görevli uzmanların yer aldığı bir çalışma grubu 
oluşturuldu. Hazırlanan proje ile ilgili istişareler 
Nisan-Mayıs döneminde yapılacak” diye kaydetti.

Kullanımı yasaklanacak tek kullanımlık plastik 
ürünler listesinde, plastik tabakları ve kulak temiz-
leme çubukları, pipetler ve balon takma çubukları 
gibi aletleri içermekte.

Stoyanova, “Avrupa Birliği (AB) mevzuatına göre 
üye devletler, ekolojik ürünler olarak alternatifleri 
bulunan plastik ürünlerin satışını temmuz ayına ka-
dar durdurmalı. Mevzuat değişiklikleri hazırlanırken 
son tarih dikkate alınacak” diye kanaat getirdi.

AB kuralları ayrıca yeni geri dönüşüm hedefleri 
ve üreticiler için daha fazla sorumluluk dayatıyor. 
Çevreciler, sorumlu kurumların kararlı eylemde bu-
lunmasında ısrar ediyor.

Dünya İçin Derneğinde görevli çevre uzmanı Da-
nita Zariçinova, bu direktifin Bulgaristan mevzuatı-
na aktarılması, uygulanması ve kontrol edilmesi ko-
nusunda ısrar etmeye devam edeceklerini açıkladı.
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Şubat’ta Varna- İstanbul Uçuşları Başlıyor

Turizm Bakanlığından yapı-
lan açıklamada Başbakan Yar-
dımcısı ve Turizm Bakanı Ma-
riana Nikolova’nın Türk Hava 
Yolları’nın (THY) Bulgaristan 
Müdürü Mehmet Gürkaynak ile 
görüştüğü bildirildi.

İkili, iki ülke arasındaki turizm 

sektörünün gelişimini tartıştı. 
Bakan Nikolova, “Türkiye, hem 
giden hem de gelen turist sayı-
sı açısından turizmde en önemli 
pazarlarımızdan biri” diye kay-
detti ve Türkiye’den gelen turist-
lerin özellikle kış tatil yerleri ve 
kaplıca destinasyonları olmak 

üzere Bulgaristan'ı çok sevdik-
lerini sözlerine ekledi.

Bakanın ifadesine göre, turizm 
Covid-19 salgınından en çok et-
kilenen sektör ve bu bakımdan 
ülkemize gelen her bir ziyaretçi 
yapısal belirleyici bir rol oynu-
yor.

Mehmet Gürkaynak, Baş-
bakan Yardımcısına şu anda 
Sofya'dan İstanbul'a haftada 
sekiz uçak seferi yapıldığını 
ve Şubat ayından itibaren her 
Cuma ve Pazartesi günü sefer 
yapılması üzere yeni Varna- İs-
tanbul uçuşları başlayacağını 
bildirdi.

THY Bulgaristan Müdürü ay-
rıca, Bulgaristan'da hem kışın 
hem de yazın ziyaretçilerin il-
gisini çeken birçok harika yer 
olduğunu ifade etti. Gürkaynak, 

aşılamanın ardından turizm sek-
töründe durumun düzeleceğini 
umduğunu söyledi.

Gürkaynak, Bakan Nikolova'ya 
salgın sırasında aktif çalışma-
ları ve PCR testleri konusunda 
izlediği politika için de teşekkür 
etti.

Görüşmede iki ülke arasında 
ve Bulgaristan’da turizmin ge-
lişmesi için öncelikli olan diğer 
ülkelerle aramızda gazeteciler 
için turlar düzenleme olasılığı 
tartışıldı.

Ruhan Rasim, yeniden 
altın madalya kazandı
Kırcaali'nin Stremtsi (Göklemezler) köyü Krepost Güreş Kulübü 

Başkanı Velatin Veli, ”Güreşte büyük umudumuz Stremtsi Krepost 
Güreş Spor Kulübü güreşçimiz Ruhan Rasim, yine altın madalya 

kazandı. Ruhan, Sliven’de (İslimye) Bulgaristan Serbest Güreş 
Şampiyonası final müsabakasında 61 kg sıkleti mücadelesinde 
rakibini yenerek Bulgaristan şampiyonu oldu. 2018’de Avrupa Gü-
reş Şampiyonasında yıldız erkeklerde bronz madalya alan ve iki 
kez Bulgaristan şampiyonu olan Ruhan Rasim, şampiyonanın ön 
eleme turlarında ilk önce Yordan Kasabov'u 12: 2, daha sonra Sto-
yan Denişev’i 10: 0, yarı finalde ise Viktor Tisov'u mağlup etti. Dün 
güreşçimiz birincilik mücadelesinde İsmail Pomakov'a karşı 10:0 
galip geldi” diye bildirdi.

Veli, altın madalyanın iki kez Avrupa şampiyonu ve dünya ikinci-
si, veteranlarda on iki kez dünya şampiyonu olan serbest güreşte 
efsane olmuş bir isim olan İsmail Hüseyinov tarafından genç gü-
reşçimize takdim edildiğini söyledi.

Ruhan’ın ayrıca En Teknik Yarışmacı Kupasının sahibi de ol-
duğunu bildiren Velatin Veli kupayı kendisinin ona takdim ettiğini 
ifade etti.

Türkiye Büyükelçisi yardım kampanyalarından 
dolayı BULTİŞAD’ı tebrik etti

Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök 
BULTİŞAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret İnce’ye teşek-

kür yazısı gönderdi.
Ya z ıs ında  Büy üke l ç i , 

Oda'nın son aylarda yaptığı 
yardımları takdir ettiğini dile 
getirdi. Türkiye Büyükelçisi, 
aralık ayında Şumen’in Kli-
ment köyünde maddi durumu 
yetersiz ailelerin çocuklarına 
çevrimiçi eğitim alabilmeleri 
için tablet bilgisayar hediye 

edilmesini vurguladı.
Büyükelçi Sekizkök gönder-

diği yazıda, “BULTİŞAD başta 
olmak üzere Bulgaristan’daki 

özel sektör temsilcilerimizin 
bu süreçte gösterdiği örnek 
sosyal sorumluluk bizleri de 
gururlandırmaktadır. Mem-
nuniyetle ifade etmek isterim 
ki bu süreçte resmi kurum-
larımız, özel sektörümüz ve 
sivil toplum kuruluşlarımızın 
Bulgaristan’da gerçekleştir-
dikleri işbirliği ve dayanışma 

projelerinin hacmi bir milyon 
Leva’yı aşmıştır. Bu çerçeve-
de, BULTİŞAD mensuplarının 
sözkonusu yardım faaliyetleri 
için şahsım ve Büyükelçiliğim 
adına size teşekkür eder, en 

iyi dileklerimi sunarım.” ifa-
delerini kullandı.
BULTİŞAD üyeleri, Bans-

ko Belediye Başkanından 
teşekkür plaketleri de aldı. 
Plaketler, 2020 yılı CO-
VİD-19 salgını sırasında 
yapılan dayanışma ve yar-
dımdan dolayı verildi.
Bansko Belediyesi tara-

fından Regnum OOD şir-
keti temsilcisi Burhan Ne-
mutlu, GBİ EOOD şirketi 
temsilcisi Ventsislav Venev 
ve Karaci Tours İnternati-
onal OOD şirketinin sahibi 
Cemal Kara ödüllendirildi.

Ödüle layık görülen üyele-
rimiz bağış, mali yardım ve 
başka hayırsever çalışmalarla 
Bansko Belediyesine en zor 
anlarında destekte bulundu-
lar. Bunların yanı sıra diğer 
şirketlere ve bireysel bağışçı-
lara da plaketler verildi.
                     Kırcaali Haber


